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روش درمانی رحم جایگزین در در باره بررسی دیدگاه پزشکان ، پرستاران و ماماها 

 شهرستان تربت حیدریه
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  چکیده

رحم جایگزین یکـی از روش هـاي بحـث انگیزدردرمـان نابـاروري اسـت کـه        : ه و هدفنزمی

بکارگیري آن الزمه شناسایی میزان آگاهی عموم جامعه و افرادي است که به نوعی با ناباروري 

مطالعه حاضر با هدف بررسی دیدگاه رشته هاي مختلـف علـوم پزشـکی در مـورد     . ارتباط دارند

  .انی رحم جایگزین انجام شدروش درم

مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی است جمعیـت مـورد مطالعـه آن را    : بررسیروش 

گروه هاي مختلف علوم پزشکی شامل پزشـکان متخصـص ،پزشـکان عمـومی ،ماما،پرسـتار و      

روش نمونه گیري در دسترس انجام گرفـت  به نمونه گیري . ت علمی تشکیل دادندأاعضاي هی

ابزار گردآوري دادها پرسشـنامه محقـق سـاخته اسـت کـه       .نفر تعیین گردید 175نمونه  ،حجم

پایـایی پرسشـنامه بـر    اعتبار علمی پرسشنامه با استفاده از روش اعتبار محتـوي بدسـت امـد و    

 . برآورد شد 94/0اساس ضریب آلفاي کرونباخ به میزان 

سال  43/31±57/7نفر با میانگین سنی  175تعداد افراد شرکت کننده در این مطالعه : یافته ها

از افـراد شـرکت کننـده در مطالعـه اطالعـاتی در ارتبـاط بـا روش رحـم          %)74.9( نفر 131بود

%) 54.3(نفـر   95در ایـن مطالعـه    جایگزین بعنوان یکی از درمان هاي ناباروري اطالع داشتند ،

انگیزه مالی و خیـر خواهانـه   %) 33.1(نفر  58انگیزه خیر خواهانه و %)5.7(نفر  10انگیزه مالی و 

در ارتبـاط بـا خصوصـیات مـادر جـایگزین      . توام با هم را دلیل مادر جایگزین شدن می دانستند

% 68وضـعیت روان شـناختی مناسـب و    %68وضعیت خانوادگی مناسب مـادر جـایگزین و   62%،

اد مخـدر  عدم اعتیاد مـادر بـه مـو   %68وضعیت مناسب مالی و % 39وضعیت جسمانی مناسب و 

سن مناسب مادر را جزئ خصوصیات حائز اهمیت %57عدم اعتیاد همسر مادر جایگزین و %65و

 .بیان نمودند

کادر علوم پزشکی داراي دیدگاه مثبتی نسبت به روش درمانی رحم جـایگزین    :نتیجه گیري

  .بودند ولی از مبانی اخالقی ،فقهی و حقوقی این روش درمانی اطالع چندانی نداشتند

  دیدگاه  ؛گروه علوم پزشکی ؛رحم جایگزین :لمات کلیديک
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  مقدمه 

ناباروري به عنوان یک بحران روانی، استرس زیـادي را بـر   

زوجین نابارور وارد کرده و به طرق گوناگون، سـالمت روانـی   

استفاده از فناوري هاي جدیـد در  . )1(ی کندآنان را تهدید م

زمینه پزشکی، مانند دیگر عرصه هاي زندگی انسان، امکانـات  

پیشـگیري از  . جدید و پرثمري را در اختیار او قرار داده اسـت 

وقوع برخی بیماري هاي خطرناك و همه گیـر، کـاهش رنـج    

بیماران و افزایش امید بـه زنـدگی از ثمـرات بهـره گیـري از      

بــه رغــم اینکــه بــا . ي هــاي نــوین علــوم پزشــکی انــدفنــاور

دستاوردهاي کنـونی نمـی تـوان بـه رفـع و درمـان همـه ي        

بیماري ها براي همه ي افراد اقدام کرد، پیشرفت هـاي دهـه   

هاي اخیر، امکان امید به بهبود بسـیاري از بیمـاران را ایجـاد    

یکی از این بیماري هـا، نابـاروري مـردان و زنـان     . کرده است

تولد اولین فرزند حاصـل از لقـاح خـارج رحمـی در     . )2(تاس

این امکان را براي زوجیِن نابـارور فـراهم سـاخت     1978سال 

که به خالف چند دهه قبل، همچنان به داشتن فرزند امیدوار 

از آن هنگام تاکنون، تکنیک هاي درمان نابـاروري  . )3( باشند

بـه   تلقیح اسـپرم شسـته شـده   مانند تحریک تخمک گـذاري، 

2لقاح خارج رحمی ،) IUI( 1داخل رحم
IVF،   تزریـق اسـپرم

   4انتقال گامت به رون لولـه رحمـی  ،)ICSI( 3به درون تخمک

)GIFT(،        5انتقال تخـم لقـاح یافتـه بـه درون لولـه رحمـی  

)ZIFT(   اهداي گامت و اهداي جنین به شـکل گسـترده اي ،

  ).4( مورد استفاده ي نیازمندان قرار گرفته است

 درصد 15 الی 0جهانی بهداشت سازمان گزارش اساس بر

 نابـاروري  مشـکل  بـا  میلیـون  80 از بیش جهان هاي زوج از

 هـاي  آوري فـن  از اسـتفاده  نیازمنـد  ه نوعی ب و بوده مواجه

(ART)باروري کمک
 هـاي  روش ایـن  از استفاده .هستند 6

 نمـوده  فـراهم  را نابـاروري  هـاي  باروري زوج امکان درمانی،

                                                             
1 -Intrauterine Insemination  (IUI) 

2 -In Vitro Fertilization  (IVF) 

3 -Intra Cytoplasmic Sperm Injection (ICSI) 

4  - Gamete IntraFallopian Tube (GIFT) 

5 -Zygote Intra Fallopian Tube (ZIFT) 

6 - Assisted Reproductive Technique (ART)                    

 فرزند، گیري شکل اصلی عوامل در یل ضعفدال به که است

   ).2( اند داده دست از را خود طبیعی باروري توان

یکی دیگر از روش هاي درمان ناباروري، استفاده از رحم  

 جــایگزین
در روش رحــم جــایگزین، عــالوه بــر زوج . اســت7

نابارور، نقش زنی که جنین را در رحم خود پرورش می دهـد  

در اختیار زوج نابـارور قـرار دهـد نیـز از     تا پس از تولد، آن را 

این روش در شـرایطی مـورد   . ژه اي برخوردار است اهمیت وی

استفاده قرار می گیرد که زوجه فاقد توانایی الزم براي حمـل  

  .)3( و پرورش جنین در رحم خود باشد

 درمـانی  روش کلـی،  طـور  بـه  :نجـایگزی  رحـم  انـواع 

 ایجـاد  بـراي  هکـ  تخمکـی  منشأ اساس بر جایگزینی رحمی

 .شـود  مـی  تقسیم عمده گروه دو به شود می استفاده جنین

 نتیجـۀ لقـاح   در رحـم،  صـاحب  بانوي بارداري اول، گروه در

 حاصـل  زن نابـارور  همسر اسپرم با وي تخمک آزمایشگاهی

 به ژنتیکی نظر از صاحب رحم بانوي روش، این در .شود می

 محسـوب  نیز ژنتیکی /مادر بیولوژیکی و بوده وابسته کودك

 .شود می

 قرار می استفاده مورد زمانی  نسبی جایگزینی روش این

 بود نگردیده ابداع رحمی خارج لقاح هاي تکنیک که گرفت

مـی   10یا جزیی 9یا مستقیم 8این نوع را رحم جایگزین سنتی.

  ).6,5(نامند 

 روش لقـاح  به نابارور زوج اسپرم و تخمک دوم، گروه در

 هماهنـگ  ضـمن  و شـده  دیـل  تـب  جنین به رحمی خارج

 جـایگزین و  رحـم  متقاضـی  نابـارور  بانوي سیکل دو نمودن

 منتقـل  جایگزین رحم به حاصل، جنین رحم، صاحب بانوي

 زمان تا جنین را رحم، صاحب بانوي روش، این در .گردد می

 نظـر  از روش، این در . نماید می حمل خود رحم در زایمان

 رحـم  صـاحب  بـانوي  بـا  ارتباطی هیچ حاصل فرزند ژنتیکی

   محسـوب  کـودك  والـدین بیولـوژیکی   نابـارور  زوج و نداشته

                                                             
7 - surrogacy   

8 - Traditional surrogacy 

9 - Straight surrogacy                                                

10 - Partial surrogacy                                                                                         
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 بارداري جایگزینی روش عنوان روش به این .شوند می
1
 یـا  

2جایگزینی کامل روش
3یا میزبان  

  ).6,5( شود می نامیده 

 / بیولـوژیکی  مـادر  رحـم،  صـاحب  اول بـانوي  روش در

 پـدر  بـارور، نا زوجۀ همسر و آید می حساب به نوزاد ژنتیکی

ــوژیکی ــی /بیول ــوزاد ژنتیک ــوب ن ــی محس ــرددم  ).7( گ

 جـایگزینی رحمـی،   در :رحـم  جایگزینی از استفاده ضرورت

 و جلـوگیري  خـانواده  بنیـان  حفـظ  بـراي  نابـارور  زوجـین 

 مجبـور بـه   پزشـکی  متعـدد  دالیـل  بـه  آن،شدن  تالشیماز

 نابـاروري و  درمـان  جهـت  فـوق  هـاي  روش از یکی انتخاب

 .گردند می فرزند داشتن

 در تکامـل  اخـتالل  دلیل به رحم مادرزادي وجود عدم -الف

 .)8( )تانسکی کی  را سندرم (جنینی دوران در مولرین مجاري

 به هیسترکتومی و دلیل به زن در رحم ثانویه وجود عدم -ب

 ).9( تومور فیبروم، به زن رحم ابتالي علت

 نظیـر  مـزمن  و اي زمینـه  هـاي  بیمـاري  بـه  زن ابـتالي  -ج

و  بـارداري  کـه  سـرطانی  و قلبـی  اتوایمیـون،  هـاي  بیمـاري 

 مـی  مواجه  جدي تهدید با را وي متی سال رحم، از استفاده

 ).10(نماید

 و بـه نابـاروري   منجر که مکرر هاي سقط به زوجه ابتالي-د

 رحم حالت، این در. است گردیده بارداري خودبخودي توقف

 تـا  را حاصـل  جنـین  و نگهـداري  حفظ توانایی نابارور زوجۀ

  ).11(ندارد  بارداري دوران پایان

لقـاح   روش بـه  نابـاروري  درمـان  تکـرار  در موفقیت عدم - ه

رحـم،   ناشـناخته،  دالیـل  بـه  حالـت  ایـن  در . رحمـی  خارج

 دوران. پایـان   تا را جنین نگهداري و حفظ یا باروري توانایی

  ).12(ندارد  بارداري

 آلمـان  و سـوئد  مثـل  کشـورها  برخـی از  در روش ایـن 

 هلنـد،  دانمـارك،  فرانسـه،  مانند برخی دیگر در و غیرقانونی

 خاصـی  مقـررات  داراي اسـترالیا  و امریکا هاي  ایالت بعضی

  ).14,13( است

                                                             
1 -  Gestational surrogacy                                                                                                        

2 -  Full surrogacy                                                                                             

3 - Host   surrogacy 

 عنـوان  بـه  را جـایگزین  رحـم  ایران، در حال حاضر در .

 در .دارد کـاربرد  سـالم  رحم فقدان در که می دانند تکنیکی

 شـود  مـی  بـرده  نـام  امـل ک جایگزین رحم نوع از فقط واقع

مطالعات موجود در زمینه اسـتفاده از ایـن فنـاوري در گـروه     

بیشـتر مطالعـات بـه    ). 11( هاي مـرتبط محـدود مـی باشـد    

و ) 28(زنـان نابـارور   ) 27(بررسی دیـدگاه جمعیـت عمـومی    

  . پرداخته اند) 25(دانشجویان رشته هاي مختلف 

 را مجاز شرو این نیز شیعه دانان حقو و فقها از بسیاري

 از بسـیاري  .انـد  نشـده  قائـل  آن براي شرعی منع و دانسته

 یا و رحم فقدان صورت در که اند عقیده این بر عظام مراجع

 دارد، نگـه  رحم داخل را جنین تواند نمی زن که مواردي در

 پرداخت منظور بدین ( که گرفت بهره روش این از توان می

 . )15( ندارد مانعی و بوده صحیح نیز

 اسـت  ضـرورت  یک اکنون هم جایگزین رحم از ستفادها

 حقـوقی،  فقهـی،  پزشـکی،  مختلـف  هـاي  دیـدگاه  از باید که

 بحث مورد شناختی روان و شناختی جامعه اخالقی، فلسفی،

 باروري کمک روش این از استفاده زیرا گیرد؛ قرار کارشناسی

 اهداء مادر بر هم  و میزبان زن بر هم روانی، اثرات تواند می

 ).7(  باشد داشته تخمک کننده

بحث  از یکی هنوز جایگزین رحم تجربه اکثر کشورها در

 ایـن  چـه  اگـر  .اسـت  باروري زمینه در فرآیندها برانگیزترین

 -اخالقـی  مطالـب  و هـا  سـؤال  امـا  دارد، زیـادي  فواید روش

 نظر دقت و ارزیابی که است کرده مطرح را فراوانی اجتماعی

  .)5( زیادي دارد اهمیت آن منفی و مثبت هاي جنبه همه در

 درمـان  انگیـز  بحـث  هـاي  روش از یکـی  جایگزین رحم

 نگـرش  شناسـایی  الزمـه  آن بکـارگیري  کـه  اسـت  ناباروري

 بـا  نـوعی  بـه  که است افرادي و جامعه عموم آگاهی ومیزان

علـوم   هـاي  رشـته  کـه  آنجـایی  از لذا .دارند ارتباط ناباروري

 ایـن  به مربوط مسائل یردرگ ها، رشته سایر از پزشکی بیش

بررسی دیدگاه پزشکان ، هدف  با حاضر مطالعه هستند، روش

 رحـم  درمـانی  روش مورد درپرستاران و ماماهاي شهرستان 

  .شد انجام جایگزین
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  بررسیروش 

مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی است جمعیت 

آن را گروه هاي مختلـف علـوم پزشـکی شـامل      مورد مطالعه

تخصص ،پزشـکان عمـومی ،ماما،پرسـتار و اعضـاي     پزشکان م

روش نمونه گیـري مطالعـه روش   .هیئت علمی تشکیل دادند 

معیارهـاي ورود بـه   .انجـام گرفـت   نمونه گیري در دسـترس  

مطالعه شامل فارسی زبان بودن و ایرانی بودن و تمایل جهـت  

شرکت در مطالعه و معیار خروج عدم پاسخ دهی به سـواالت  

  . نفر تعیین گردید 175حجم نمونه پرسشنامه بود 

 کـه  بود اي ساخته خود پرسشنامه ها داده گردآوري ابزار

 این زمینـه  در مرتبط مقاالت به توجه با پرسشنامه محتواي

 اعتبار ازروش استفاده با پرسشنامه علمی اعتبار .شد انتخاب

 و کارشناسـان  زایمـان  و زنـان  متخصصـین  توسط و محتوي

ارزیابی و با در نظـر گـرفتن    حقوقناسان کارشو مامایی ارشد

و تایید گردید جهت بدسـت آوردن اعتمـاد    اصالحآنهانظرات 

)  a= 0/82(کرونبـاخ   آلفـاي  روشبـه وسـیله     پرسشـنامه  

 در شرکت افرادجهت از پرسشنامه، تکمیل از قبل .شد تأیید

 محرمانـه  مـورد  آنان در به و شد گرفته نامه رضایت مطالعه

 توسـط  پـژوهش  واهـداف  شد داده اطمینان تاطالعا ماندن

 آنها براي پژوهشگر

 وه شـد داد دراختیارافرادقرار ها پرسشنامه شد داده شرح

 ها پرسشنامه سپس .کرد تکمیل را پرسشنامه شخصاً فرد هر

 پرسشنامه این .شد آوري جمع و بررسی بودن، کامل نظر از

جـنس   سن،( فردي مشخصاتبخش اول .بخش بود  3 شامل

غل ،میزان تحصیالت ،وضعیت تاهل ،مـدت تاهـل ،سـابقه    ،ش

در زمینـه  (سـوال   14وبخـش دوم  )کار و وضعیت استخدامی 

نابـاروري در خـود و خویشـاوندان و میـزان آگـاهی از       هسابق

ــاروري و راههــاي اطــالع از روش رحــم  روشــهاي درمــان ناب

و مـالی  و آگاهی از مسائل قانونی و شرعی و حقوقی  جایگزین

 15و بخش سـوم   )رحم جایگزین ل عرفی و فرهنگی و مسای

سوال در ارتباط با مشخصـه هـاي داراي اهمیـت در انتخـاب     

شـامل وضـعیت جسـمانی ،خـانوادگی ،روانـی      (مادر جایگزین

،مالی،اعتیاد ،اعتیاد همسر ،همسـرداربودن ،رضـایت خـانواده    

ــودن آشــنایی مــادر   مــادر جــایگزین ســن مــادر ،فرزنــددار ب

  .بود  ....)رض و مراحل رحم جایگزین جایگزین باعوا

پاسخ سـواالت بـه شـکل    در سواالت مربوط به بخش دوم 

دو گزینه اي بلی و خیر و پاسخ سواالت مربوط به بخش سوم 

به شکل کم اهمیت ،داراي اهمیت نسبی ،مهم و بسـیار مهـم   

  .انتخاب شدند

 و توصـیفی  روش آمـار  بـا  شـده  گـردآوري  اطالعـات  

 مسـتقل،  اسـکوئر، تـی   کاي آماري هاي آزمون و استنباطی

 نرم از استفاده با و واریانس آنالیز و متغیره تک واریانس آنالیز

  .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد) ( SPSSآماري  افزار

  افته های

نفـر بـا    175تعداد افراد شـرکت کننـده در ایـن مطالعـه     

 از%)50.9( نفـر 89 که. بود سال 43/31±57/7میانگین سنی 

نفـر   143. زن بودنـد  )49.1( نفـر  86 و مرد کنندگان تشرک

 55و . مجرد بودنـد  %)18.3(نفر  32از افراد متاهل و %)81.7(

 %)48(نفـر   84از افراد شرکت کننـده پزشـک و   %)31.4(نفر 

از اعضاي هیئت %)2.3(نفر  4ماما و  %)18.3(نفر 32پرستار و 

نفـر   133از ایـن افـراد   . علمی رشته هاي علوم پزشکی بودند

. فاقد فرزند یا مجرد بودند%)24(نفر  42داراي فرزند و %)76(

از افراد شرکت کننده در مطالعه سابقه %)0.6(و فقط یک نفر 

سـابقه نـازایی در   %)26.3(نفـر   46نازایی داشت  در حالیکـه  

از افـراد شـرکت   %)74.9(نفـر  131و  خانواده را بیـان نمودنـد  

تباط با روش رحم جـایگزین  کننده در مطالعه اطالعاتی در ار

نفـر  32بعنوان یکی از درمان هاي ناباروري اطالع داشتند که 

نفـر   48این اطالعات را از طریق دوستان و اقـوام و  % ) 18.3(

ــا و  %) 27.4( ــانه ه ــق رس ــر 51از طری ــق %)29.1(نف از طری

از سایر راه ها از روش رحـم  %) 25.1(نفر  44خواندن کتاب و 

  . کردند جایگزین آگاهی پیدا

با شخصی که از این طریق %)3.4(نفر  6از این میان فقط 

با فردي که به عنوان مادر %) 2.3(نفر  4صاحب فرزند شده و 

  . چایگزین بوده ،آشنایی داشتند

نفـر   10انگیـزه مـالی و   %) 54.3(نفـر   95در این مطالعه 

مـالی و  انگیـزه  %) 33.1(نفر  58انگیزه خیر خواهانه و %)5.7(



 نازنین شماعیان رضوي و همکاران    ....و ماماها درباره روش درمانی رحم جایگزین در بررسی دیدگاه پزشکان ، پرستاران 

35  

واهانه توام با هم را دلیل دلیل مـادر جـایگزین شـدن    خیر خ

  .می دانستند

این روش را به عنوان روش مناسب فرزند دار شدن 65.1%

فرزند % 34.9زوج هاي نابارور مناسب می دانستند در حالیکه 

خواندگی را جهت زوج نابارور به عنوان روش فرزند دار شـدن  

  . توصیه کردند

وضـعیت  %62در ارتباط بـا خصوصـیات مـادر جـایگزین ،    

ــایگزین و     ــادر ج ــب م ــانوادگی مناس وضــعیت روان %68خ

وضـعیت جسـمانی   % 68شناختی مناسـب مـادر جـایگزین و    

عدم اعتیـاد مـادر   %68وضعیت مناسب مالی و % 39مناسب و 

عـدم اعتیـاد همسـر مـادر جـایگزین و      %65به مـواد مخـدر و  

صوصـیات حـائز اهمیـت در    سن مناسب مادر را جزئ خ57%

در که بایسـتی بـه دقـت    . انتخاب مادر جایگزین بیان نمودند

  .هنگام انتخاب مادر جایگزین مد نظر قرار گیرد 

از احکـام  %89.7از احکام شـرعی و  % 90.3در این مطالعه 

قانونی مرتبط با این شیوه درمان ناباروري اظهار بـی اطالعـی   

معنـی دار آمـاري میـان     ودر این مطالعـه ارتبـاط  . می کردند

مخالفت بـا روش رحـم جـایگزین و عـدم آگـاهی از مسـائل       

 افراد  %44و ) =p 0.008(شرعی و قانونی مشاهده شد 

شرکت کننده در مطالعه این روش را دخالـت در مشـیت   

  مادر واقعی را مادر صاحب تخمک % 85.1الهی می دانستند و 

  . می دانستند

دار بـین عـدم موافقـت بـا     در مطالعه حاضر ارتباط معنی 

رحم جایگزین به عنوان یکی از روش هاي درمان نابـاروري و  

 )p=027/0( اعتقاد به اینکه این روش دخالت در مشیت الهی

وجـود   )p=027/0(و عدم آگاهی از مسائل قـانونی و شـرعی   

  . )p=027/0( داشت

همچنین ارتباط معنی دار آماریبین جنسـیت و انگیـزه از   

ولـی بـا انگیـزه نـوع      )p=001/0(ي مشاهده شد رحم اجاره ا

  .دوستی ارتباط معنی دار نشان نداد

  
جایگزین  رحم درمانی روش فراوانی نسبی خصوصیات مادر جایگزین از دیدگاه پزشکان ، پرستاران و ماماها از: 1نمودار 

  92در شهرستان تربت حیدریه سال 

  

  بحث
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انتخـاب یـا   با توجه بـه اهمیـت گـروه هـاي درمـانی در      

پیشنهاد روش هـاي نـوین درمـان نابـاروري بـه دیگـران ،در       

مطالعه حاضر به بررسی آگاهی و نگرش ایـن گـروه بـه روش    

ــاروري    رحــم جــایگزین بعنــوان یکــی از راه هــاي درمــان ناب

مطالعه نشان داد که گروه درمـانی داراي  پرداخته شد ونتایج 

  . ندآگاهی و نگرش مثبتی نسبت به این روش می باش

از افـراد شـرکت کننـده بـا روش     %65.1در مطالعه حاضر 

در .رحم جـایگزین بـه عنـوان روش نابـاروري موافـق بودنـد       

و منزو و  )2000( 1و همکارانچیوتاکیس حالیکه در مطالعه  

در تحقیق خود نشـان دادنـد کـه بیشـتر     ) 2000(2همکاران 

 مردم یونان نسبت به این روش نگرش منفی دارنـد و مطالعـه  

نشان داد کـه اکثریـت زنـان    در کانادا نیز ) 1994( 3کریشنان

جوان شرکت کننده در مطالعه با این روش درمـان نابـاروري   

در انگلسـتان  )2001(4ومـوري  جـادوا  مخالف بودند و مطالعه 

نیز نتایج مشابه به دست آمد که این محققین دالیل مخالفت 

ینـه هـاي   مردم با این روش را فقدان اطالعـات مناسـب و هز  

زیاد و برخی اعتقادات شخصی بیان نمودنـد ولـی در مطالعـه     

کــه در انگلســتان بــرروي   ) 2009( 5هــیکمن و همکــاران 

آنــان بــا روش رحــم %72.2دانشــجویان پزشــکی انجــام شــد 

جایگزین به عنوان روش درمان ناباروري موافق بودند ،احتماال 

کـه در  دلیل اختالف نتایج نوع نمونه هاي پژوهش می باشند 

مطالعاتی که نمونه هاي پژوهش جزء کادر پزشکی می باشند 

ل اطالعاتی که در این زمینه دارند با ایـن روش موافـق   یبه دل

  ) 21,20, 16-18(ترند

در این مطالعه ارتباط معنی دار آماري میـان مخالفـت بـا    

روش رحم جـایگزین بـه عنـوان یکـی از روش هـاي درمـان       

ه این روش دخالت در مشـیت الهـی   اعتقاد به اینکناباروري و 

است و عدم آگاهی از مسائل قانونی و شـرعی  مشـاهده شـد    

)027/0=p(       6کـه بـا مطالعـه هیپینـو و تاگـا)کـه بـه   )2006

                                                             
1 - Chiaoutakis &   et al 

2 - Menzo & etal 

3 - Krishnan & et al 

4 - Jadva &et al 

5 - Bruce-Hickman &et al 

6 - Hibino &etal 

بررسی مسائل اخالقی روش رحم جایگزین در ژاپن پرداختند 

آگاهی مردم از چگونگی اثرتحوالت جدید علوم .مطابقت دارد 

،ساختار اجتماعی و حقـوق والـدین و   پزشکی برحقوق انسانها 

وضعیت قانونی  به ویژه براي کسانی که از روش هاي جدیـد  

تولید مثل اسـتفاده مـی کننـد و همچنـین تصـمیم خانمهـا       

جهت مادر جـایگزین شـدن و انجـام ایـن عمـل و همچنـین       

تصمیم گیري زوج هاي نابارور را  تحت تاثیر قرار می دهد به 

ا اسـتفاده از ایـن روش را غیـر    شکلی که در برخی کشـور هـ  

قـانونی و در برخـی کشــورها مقـررات خاصــی در ارتبـاط بــا     

استقاده از این روش به عنـوان درمـان نابـاروري وضـع شـده      

نیازمنـد بررســی هـاي بســیار   بنـابراین کشــور مـانیز   . اسـت  

  )24( .گسترده تري در این زمینه می باشد

انگیـزه  نتایج مطالعه نشان می دهد کـه بـین جنسـیت و    

ــد    ــاهده ش ــاري مش ــی دار آم ــاوت معن ــایگزین تف ــم ج   رح

001/0 p=    ــم ــزش رح ــل مهمــی در انگی ــالی عام ــزه م انگی

جایگزین ار دیدگاه زنان شرکت کننده در مطالعـه داشـت در   

عامـل   زه نـوع دوسـتی را  یـ حالیکه مـردان مـورد مطالعـه انگ   

  مهمتري به شمار آورده بودند 

 )2004( 8و جــاوا  )1994(7بامطالعـه رانگــون ایـن نتــایج  

طابقت ندارد در این مطالعات انگیزه نوع دوسـتی مهمتـرین   م

عامل جهت انتخاب این روش توسط زنان شرکت کننده بیان 

شده است البته مطالعات دیگـري کـه در ایـران انجـام شـده      

بـه نظـر مـی رسـد در کشـور مـا        ،)1387(9توسـط آرامـش   

در جایگزین در جایگزین تجاري در حال حاضر رواج دارد و ما

ازاي دریافت پول از والدین خواهان حاضر به ایفاي نقش مادر 

جایگزین می شوند که غیر اخالقی می باشـد وباعـث آسـیب    

پذیري زنان بویژه در طبقـات اجتمـاعی اقتصـادي پـایین تـر      

،زنان را به شدت در معرض آسیب هاي جدي ناشـی از بهـره   

در صـورتی   کشی قرار می دهـد روش رحـم جـایگزین تنهـا    

پذیرفتنی است که از روي نـوع دوسـتی باشـد کـه البتـه در      

بعضی کشور ها پرداخت هزینه به مادر جایگزین ممنوع است 

                                                             
7 - Ragone&etal 

8 - Jadva&etal 

9 - Aramesh&etal 
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البته جبران هزینه هاي پزشـکی ،درمـان عـوارض بـارداري     . 

  )21،22،23(.وزایمان از نظر اخالقی بدون اشکال است 

ادر مــادر واقعـی و قــانونی را مــ %85.1در مطالعـه حاضــر  

دانستند البتـه در مطالعـه   ی صاحب تخمک و مادر متقاضی م

بیان کردند که به نظـر  %43.9نیز  )2009(نهیکمن و همکارا 

آنان مادان متقاضی مادران قـانونی در زمـان تولـد بودنـد در     

ــا %52در اصــفهان نیــز )1388(مطالعــه شــکور و همکــاران  ب

زاد را اجاره دهنده رحم می توانـد ادعـاي مـادري نـو    "عبارت 

این در حالیست که در کشور مـا  . مخالف بودند "داشته با شد

دانند کـه طـی واقعـه زایمـان     ی از طرف قانون مادر را زنی م

نیا می آورد و با توجه بـه قـانون ثبـت احـوال و     د،نوزاد را به 

وظیفه پزشک و ماما جهت صدور گواهی والدت به نـام مـادر   

متقاضــی و تــیم  زاینــده و همســر وي ،مشــکالتی بــراي زوج

  .)20،25(درمان ایجاد می کند 

از افراد شرکت کننـده  %26.3همچنین بررسی انجام شده 

سابقه نازایی در خانواده خود را بیان نمودنـد کـه ایـن نشـان     

دهنده شیوع باالي ناباروري در جامعه ما می باشد کـه لـزوم   

  . بررسی بیشتر روشهاي درمان ناباروري را می طلبد

   نتیجه گیري

از آنجایی که ناباروري یکی از مشکالتی است کـه ممکـن   

یـل  ماست رنج بسیاري را به زوج هاي جوان و بستگانشان تح

روش هـاي  کند و حتی باعث از هم پاشیدن خانواده ها شود و

بـاروري خـارج    ،روري نظیر تلقیح مصنوعیمختلف درمان نابا

زي و رحم ،اهداي اسپرم ،اهدا تخمک ،انتقال جنین ،شبیه سا

جایگزینی رحم بـه عنـوان راههـاي درمـان نابـاروري       بالخره

بسیار پیچیده اي است بایسـتی از جهـات مختلـف     اتموضوع

  .انونی مورد بررسی قرارگیردشرعی وقاخالقی و

 

  تشکر و قدردانی

مـا را یـاري    که در ایـن تحقیـق    کلیه کسانیبا تشکر از 

 . مساعدت نمودند
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